UCHWAŁA NR XVII/92/2016
RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 23 września 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, Rada Gminy Grabowiec uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Grabowiec i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych
w następujący sposób:
1) odpady zmieszane - co cztery tygodnie,
2) odpady selektywnie zebrane:
a) tworzywa sztuczne i wielomateriałowe:
- od kwietnia do września - raz na dwa miesiące,
- w pozostałych miesiącach - raz na trzy miesiące,
b) szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
§ 3. Ustala się sposób pozbywania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości
zamieszkałej:
1) zmieszane oraz selektywnie zebrane: tworzywa sztuczne i wielomateriałowe, szkło opakowaniowe
bezbarwne i kolorowe - odbierane są bezpośrednio przez przedsiębiorcę od właściciela nieruchomości,
2) papier i tektura, metal, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, chemikalia, odpady zielone,
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - właściciel nieruchomości dostarcza do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - właściciel nieruchomości
dostarcza do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub są one odbierane bezpośrednio od
właściciela nieruchomości w terminie przeprowadzania zbiórki przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne,
4) zużyte baterie i akumulatory - właściciel nieruchomości dostarcza do pojemników rozmieszczonych
w instytucjach i obiektach na terenie gminy Grabowiec,
5) przeterminowane leki - właściciel nieruchomości dostarcza do specjalnych pojemników ustawionych
w aptekach na terenie miejscowości Grabowiec.
§ 4. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Grabowiec, na
terenie gminnej ciepłowni przy ul. Koziej 15, 22-425 Grabowiec.
2. Przyjmowanie odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów odbywać się będzie od poniedziałku do
piątku, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady dostarczone przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych odbierane są nieodpłatnie.
§ 5. 1. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne są zagospodarowane
w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a w przypadku jej braku - do instalacji
zastępczej.
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2. Selektywnie zbierane odpady komunalne przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania
ich procesom unieszkodliwienia, przygotowania do ponownego użycia i odzysku.
§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
lub punktu selektywnego odbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do
Urzędu Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec, pokój nr 2, w godzinach pracy urzędu osobiście
lub telefonicznie pod nr (84) 6512474 wew. 44 oraz w formie pisemnej (za pośrednictwem pisma tradycyjnego
lub drogą elektroniczną na adres: gmina@grabowiec.pl).
2. Zgłaszający winien podać wszelkie informacje, które posiada, umożliwiające identyfikację miejsca i
termin zdarzenia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowiec.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XV/77/2016 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubel. poz.
3142).
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Agnieszka Rachańska

Id: BC696D9C-0DB2-4272-BF79-2A919FF56B56. Podpisany

Strona 2

